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= kaksin verroin

työnohjaajaa

työyhteisövalmentajaa

Toinen meistä on myös:

Shindo-ohjaaja

Sanavalmentaja (NLP)

Hani Olsson

+
Minna Söderholm





Mikä tunne tänään 
päällimmäisenä?

RAUHAA

iloa

HARKINTAA



Toiveet ja tavoitteet

Innostaa ja luoda yhteistä ymmärrystä

työn priorisoinnista ja kehittämisestä

Työskennellä enemmän fläpillä kuin

ruudulla

Sekoittaa myös tiimejä ja luoda

yhteisöllisyyden kokemusta



Ryhmäjako

1. Asta Ekman, Sanna Elijoki, Elina Mähönen, Suvi Haaparanta

2. Hanna-Maija Kehvola, Mira Lainiola, Sami Karelahti, Juha Korhonen

3. Pekka Paaer, Jenni Kuja-Aro, Sini Parkkinen

4. Hanna Seitapuro, Anne Leppänen, Miia Herzon

5. Jere Salminen, Kirsikka Nevalainen, Reetta Huomo, Leona Silberstein

6. Raisa Ranta, Milla Susi, Pirita Kuikka

7. Kaisa Pajanen, Eeva Pitkänen, Markus Lukin, Laura Walin



Ohjelma

Aamupäivässä

luomme yhteistä

ymmärrystä työn

priorisoinnista ja 

toimintasuunnittelusta

Lounastauko

klo 12-13

Iltapäivällä teemme

konkreettisia

muutosehdotuksia arkeen

Lopetamme klo 15.30



Ketä varten teet 
toimintasuunnitelmaa?

esihenkilö

minä itseylempi johto

tiimi

kaupunkilainen



YVI

◦ Arvioida liikenteen ja maankäytön ympäristövaikutuksia ja vaikuttaa niihin sekä koordinoida ilmansuojelun 
ja meluntorjunnan ohjelmia sekä edistää kestävää liikkumista.

◦ Edistää ja kehittää ilmansuojelua, meluntorjuntaa ja kestävää liikkumista Helsingissä. Varmistaa, että 
ympäristönäkökohdat huomioidaan maankäytön suunnittelussa kattavasti, vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti.

◦ Tiimin tavoite on luoda edellytykset ja tukea kestävää kaupunkikehitystä, jossa keskiössä on liikenteestä 
aiheutuvien vaikutusten tunnistaminen ja vähentäminen.

◦ YVI-tiimi työskentelee osana Helsingin ympäristönsuojeluyksikköä ja vastaa erityisesti ilmanlaatuun, 
ympäristömeluun ja liikenteen ympäristövaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä Helsingin kaupungissa. Tiimin 
tavoitteena on parantaa kaupungin ilmanlaatua ja ääniympäristöä sekä vähentää liikenteen 
ympäristövaikutuksia, jotta kaupungin ympäristö säilyy elinkelpoisena ja viihtyisänä, ja jotta kaupunkilaiset 
voivat hyvin.

◦ Liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen (ilmasto- ja ilmanlaatupäästöt, melu) mm. 
toimintasuunnitelmien, maankäytön suunnittelun ja viestinnän keinoin sekä kestävän liikkumisen 
edistäminen.

◦ Tuottaa tietoa ja vaikuttaa ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi



LYTI

◦ - Suojella ja säilyttää Helsingin luontoa (sekä tyypillistä että erityisen arvokasta luontoa) -
Lisätä asukkaiden, virkamiesten ja poliittisten päättäjien tietoisuutta Helsingin luontoarvoista

◦ Luonnonsuojelun edistäminen, lintuvesien kunnostus ja hoito, luonnon virkistyskäytön 
edistäminen, luontoselvitykset ja luonnon tilan seuranta, LUMO-ohjelman toteuttaminen, 
ympäristökasvatus ja -valistus

◦ Ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistäminen

◦ Helsingin luonnon ja sen monimuotoisuuden turvaaminen, sekä kaupunkilaisten 
ympäristötietoisuuden lisääminen.

◦ Edistää Helsingin luonnon suojelua ja valistaa ja neuvoa kaupunkilaisia luontoasioissa

◦ Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja luonnonsuojelu.

◦ Helsingin luontoarvojen säilyttäminen



YHA

◦ Tiimin tavoite on edistää ja koordinoida kaupungin ympäristöpolitiikan ja -johtamisen toteutusta kaupungin 
organisaatiossa sekä olla aloitteellinen toimija vihreän siirtymän aikaan saamiseksi kaupungissa mm. 
vastuullisten hankintojen ja kiertotalouden keinoin.

◦ Juurruttaa ympäristöasioiden hallinta osaksi koko kaupunkiorganisaation toimintaa

◦ Tukea ja parantaa Helsingin kaupungin toiminnan ympäristövastuullisuutta.

◦ Kaupunkitasoisen ympäristöjohtamisen edistäminen, tukeminen ja hallinta

◦ Ympäristönsuojelun seuranta ja raportointi, ympäristöjohtamisen koordinointi, vastuullisten hankintojen 
edistäminen, ekotukitoiminnan koordinointi

◦ YHA-tiimin tavoitteena on kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristöjohtamista koko organisaation 
läpäisevästi. Tiimin tehtäviin kuuluu mm. ympäristöraportoinnin ja ympäristöpolitiikan koordinointi, 
vastuullisten hankintojen ja kiertotalouden edistäminen, ympäristötilastojen ylläpitäminen sekä 
ekotukitoiminnan ja Ekokompassin koordinointi.

◦ Tuottaa hyödynnettävää tietoa, materiaaleja ja viestintää Helsingin kaupungin työntekijöiden käyttöön. 
Laajempi kohderyhmä on kaupungin asukkaat.



YSO-yksikön tavoite
◦ Yksikön tavoite on edistää ympäristönsuojelua ja sen kehittämistä eri sektoreilla sekä olla aloitteellinen toimija ja 

vaikuttaja kaupungin organisaatiossa ja laajemminkin, jotta kaupungin, kansalliset sekä kansainväliset 
ympäristönsuojelun tavoitteet toteutuisivat Helsingissä.

◦ Pitää luonnon puolta ja vähentää kaupungin ympäristövaikutuksia

◦ Meidän oman tiimimme tavoitteen lisäksi yksikön tavoitteena laajemmin on luonnon ja ympäristön hyvän ja 
terveellisen tilan parantaminen ja vaaliminen Helsingissä.

◦ Kaupunkitasoisen ympäristösuojelun edistäminen ja varmistaminen ohjaavin keinoin

◦ Ympäristönsuojelun (luonto, ilmasto, ilmansuojelu, meluntorjunta) suunnittelu, ohjelmat, seuranta ja raportointi, 
tiedon tuottaminen, ympäristötietoisuuden lisääminen, ympäristövaikutusten arviointi, kaupungin 
ympäristöjohtamisen koordinointi.

◦ YSO-yksikön tavoitteena on huolehtia ympäristönsuojelun suunnittelusta ja seurannasta, ympäristövaikutusten 
arvioinnista, ympäristötietoisuuden lisäämisestä ja kaupungin ympäristöjohtamisen koordinoinnista.

◦ Vastaavat tavoitteet kuin edellä, mutta laajemmassa viitekehyksessä (luonnon monimuotoisuus, 
kaupunkisuunnittelu)

◦ Yksikön isona tavoitteena on suojella Helsingin luontoa ja ympäristöä (ilmanlaatu, ääniympäristö) ja varmistaa 
elinkelpoinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö kaupungin asukkaille (noudatellen kaupungin strategiaa).

◦ Ympäristönsuojelu

◦ Vastata laaja-alaisesti ympäristönsuojelun koordinoinnista, kehittämisestä ja tiedon tuottamisesta kaupungissa



YSO-yksikön tavoite

◦ Edistää ympäristönsuojelua Helsingin kaupungilla

◦ Ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen

◦ Ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistäminen

◦ Ympäristönsuojelu Helsingissä

◦ Huolehtia kaupunkiympäristön kestävästä kehityksestä ja kehittämisestä laajemmin

◦ Ympäristön- ja luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen.

◦ Helsingin luontoarvojen säilyttäminen ja ympäristöasioiden ohjaus

◦ Vastata ympäristönsuojelusta esim. eri ohjelmilla, tuottaa tietoa ympäristönsuojelusta, seurata ympäristön 
tilaa, edistää ympäristötietoisuutta ja ympäristöjohtamista.

◦ Huolehtia ympäristönsuojelun (luonto, ilmasto, ilmansuojelu, meluntorjunta) suunnittelusta, ohjelmista, 
seurannasta ja raportoinnista, tiedon tuottamisesta, ympäristötietoisuudesta, ympäristövaikutusten 
arvioinneista ja asiantuntijatehtävistä sekä kaupungin ympäristöjohtamisen koordinoinnista.

◦ Yksikön tavoite on kokonaisvaltaisesti edistää ympäristöystävällistä, kestävää sekä monipuolista luontoa 
säilyttävää ja ylläpitää kaupunkia.



Neljän lauseen minuuttipuhe

Työnantajani… (ydintehtävä)

Minun tiimini… (tiimin tavoite)

Minä… (intohimoni)

Tavallaan olen siis… (identitteli)”



YVI



LYTI



YHA



Ennakkotehtävät talteen

Ladatkaa nelikentät itsellenne talteen esimerkiksi 
PowerPoint-muodossa ja jalostakaa toimintasuunnitelmia 
niiden pohjalta:

LYTI-tiimin nelikenttä

YHA-tiimin nelikenttä

YVI-tiimin nelikenttä

https://docs.google.com/presentation/d/1e2gG-1chr9amG_WmqyIBrsDMW1Ss3NFHYVJtY1EtC2s/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/presentation/d/1c5djqxdmgYtoeDx6_5-jKSDLj00ENIha8N_nXXhTOqM/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/presentation/d/1YTJtX692jp7scGD-oKKlEvhDNg-yKaFyJOQmL2VfB48/edit?usp=share_link


Kiireinen asia…

…

…

…

…

…

…

…

…

Tärkeä asia…

…

…

…

…

…

…

…

…

Määritellään 

kiireinen ja 

tärkeä asia.

Mistä tunnistat 

kiireisen asian? 

Mistä tärkeän?



Aineistot talteen

Kaikki kuvat ja fläpit ovat osoitteessa 

https://photos.app.goo.gl/9Uwjg9LPAomfE4tq8

https://photos.app.goo.gl/9Uwjg9LPAomfE4tq8


Aineistot talteen

Millainen on hyvä 
toimintasuunnitelma?
https://photos.app.goo.gl/9Uwjg9
LPAomfE4tq8

Kaikki kuvat ja fläpit ovat 
osoitteessa 
https://photos.app.goo.gl/9Uwjg9
LPAomfE4tq8

https://photos.app.goo.gl/9Uwjg9LPAomfE4tq8
https://photos.app.goo.gl/9Uwjg9LPAomfE4tq8


Määritelkää

tiiminne tavoite. 

Jotta tavoite

toteutuu, 

mitä pitää

tapahtua?

MITÄ 

VÄHEMMÄN?

MITÄ

LISÄÄ?

MITÄ

ALOITETAAN?

MITÄ

LOPETETAAN?

MITÄ

JATKETAAN?

TIIMIN

TAVOITE



Less
Of

More
Of

Start
Doing

Stop
Doing

Keep
Doing

Tiimin

perus-

tehtävä



Aineistot talteen

Kaikki kuvat ja fläpit ovat osoitteessa 

https://photos.app.goo.gl/9Uwjg9LPAomfE4tq8

https://photos.app.goo.gl/9Uwjg9LPAomfE4tq8




tämä tuovai
yksityiskohdat

asiat

ongelma

kaventaa

yhteisö

vastaus

muutos

samanlaisuus

tunne

kokonaisuus

ihmiset

tavoite

laventaa

yksilöt

kysymys

pysyvyys

erilaisuus

järki

Äänestä
istumalla

alas

Äänestä
seisomalla

ylös

Kumpi lienee tärkeämpää?



onnistuminen onnistuminen onnistuminen

vahvuus onnistumisen 

taustalla

vahvuus onnistumisen 

taustalla

vahvuus onnistumisen 

taustalla



Mistä saat iloa jokaiseen päivään?

Varmista
itsellesi iloa
tuottavia

asioita joka
päivälle

Varmista
tiimillesi iloa

tuottavia
asioita joka

päivälle

Ilmaiset stressinlievittäjät:

😂NAURU ja ILO🥳



SMIZE



LUPAUSTAULU.

Kirjaa ylös

vähintään yksi

omaan työhösi

liittyvä idea, 

jonka perään

esihenkilösi voi

kysyä kevään

onnistumis-

keskustelussa.

Kysyn joka päivä

yhdeltä ihmiseltä, 

mitä kuuluu.



Arvioi ja anna 

palautetta:

1. itsellesi

2. muille

3. vetäjälle

Täytä ainakin

yksi lappu ja 

vie kaikki

kolme palloa

asteikolle.

oppi itselleni
keltaiselle / 

oranssille lapulle

palaute muille

vihreälle lapulle

palaute vetäjälle
pinkille / fuksialle

lapulle



Valkkujen palaute

Kiitos, että saimme olla mukana. Saimme 
kuvan intohimoisesta, yhtenäisestä ja 
avoimesta tiimistä. 

Vaikutuimme osaamisestanne ja 
sitkeydestänne. Teillä on kyky pitää huolta 
niin itsestänne kuin ympäristöstänne. 

Yllätyimme poikkeuksellisen positiivisesta 
otteestanne sekä jo omaksutuista työn 
priorisoinnin taidoistanne.

Nähdään taas – vaikka siellä luonnossa 
valmennuskävelyillämme. Smize!

Työyhteisövalmentajanne

Hani Olsson ja Minna Söderholm



Positiivisia tunteita 
työelämään

Mieti 3 tunnetta, joita 

haluat kokea päivittäin.

Mitkä asiat auttavat Sinua 

kokemaan tätä tunnetta?



Vastaathan vielä loppukyselyyn!

Kyselyn vastaukset julkaistaan 
tällä dokumentilla ensi viikolla.

Linkki loppukyselyyn

https://forms.gle/po57RdWRH1bnb5Hz8
https://forms.gle/po57RdWRH1bnb5Hz8
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